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مقالة

من الداخل



     كـرس املسـلمون خـال عقـود طويلـة االحتفـال بذكرى اإلرساء واملعراج يف الوعي الجمعي اإلسـامي والعـريب، إمياناً منهم مبا 

حوتـه هـذه الرحلـة املعجـزة مـن معـاٍن الينبغي أن تغيب عـن واقع املسـلمني اليومي، وذلك ملـا حملته من أبعـاد يف العقيدة 

والرتبيـة والتاريـخ والـراع يف املـايض والحـارض، فدفعتهم هـذه األبعاد إىل اسـتحضارها يف حياة األمـة كأداة محركة تبعث عىل 

االعتـزاز بالهويـة والدفـاع عنهـا والصـر عـىل كل األعبـاء التي ميكـن أن تعرتضها خال مسـرتها يف حمل رسـالة السـاء الخامتة 

التـي جـاء بهـا سـيد الخلق محمد بـن عبد الله صلـوات ريب وسـامه عليه .

     اسـتلهم املؤمنـون مـن هـذه الرحلـة املعجزة؛ أن فقد أقرب النـاس اليعني الرتاجع والضعف أمام الفكـرة والهدف، فإن غاب 

القريـب والداعـم البـري، فـإن القـوة العظمـى واألنـس باللـه لن تغيـب أبـداً، وكذلك فـإن خذالن العشـرة واألقـارب اليعني 

غيـاب السـند األعظـم واألمـن واألدوم، وهـو السـند اإللهـي، فـكان هـذا االسـتلهام قـوة دافعـة لـكل صاحب مـروع حضاري 

وتغيـري، ولـكل صاحـب حـق يادفـع عـن حقـه، بـأن النر مـع الصـر والفرج مـع الكرب واليـر ينبع مـن العـر، وأن عدم 

تقديـر البـر ملـا يحملـه صاحـب الحق يف املنظور البـري، اليعني أن صاحب الحـق الذي اليعرفه بعض البر، فهناك سلسـلة 

مـن األنبيـاء ودعاة الحـق يعرفونـه وينتظرونه، وهو ضمـن قوامئهم.

      وإن السـنن الكونيـة بيـد خالـق البـر وهـو القـادر وحـده عـىل تغيرهـا لينـر حملـة الكرامـة واإلنسـانية والحرية لكل 

. البرية 

     اسـتلهم هـؤالء الصادقـون أن هنـاك معراجـاً يوميـاً ينبغـي أن اليغيـب عـن أصحـاب الرسـاالت يف طريقهم الوعر والشـائك 

وهـو الوقـوف بـني يـدي املدبر للكـون الحقيقـي، يناجونه ويعرضـون عليه همومهـم وآالمهـم وآمالهم وضعفهم، ويسـتمدون 

منـه خـال هـذه الصلـة القـوة والعزميـة والصـر والنـر، فتفنـن هـؤالء بألـون العبـادات والوقوف بني يـدي الله تعـاىل يف كل 

حركاتهـم يف الواقـع الحيايت .

     ووقـف الـكل أمـام هـذا الربـط الرباين بني املسـجد الحرام واملسـجد األقىص، الذي اليخص عشـرة أو قبيلـة أو بلد بل يخص 

كل املسـلمني يف األزمنـة واألمكنـة، ليلهمهـم هـذا الربـط بـأن املسـاس بـأي منهـا هو مسـاس باآلخـر، وأن واجـب الدفاع عن 

املقدسـات هـو واجـب عقـدي وليـس اختيـاري، لهـذا رأينـا ذلك االهتام مـن الرعيـل األول بالدفـاع عن املسـجد األقىص حتى 

االسـتاتة، كونـه القبلـة األوىل ومـرى رسـول الله صلوات ريب وسـامه عليه، ومعراجه إىل السـموات العىل لـرى من آيات ربه 

الكـرى، فصـار الجهـاد والدفـاع عـن بيت املقدس واملقدسـات فرض عـني بعد هذا االسـتلهام لهذه الرحلـة املعجزة. 

     والقامئة بالعر والدروس املستفادة  التنتهي .

     مـن هنـا نقـول اليـوم بأننـا يجـب إعـادة صياغة وعينا لهـذه الرحلة، لنصوغ من بعدهـا حركة وبوصلة جهادنـا، ولندرك بأن 

قتلـة األنبيـاء، وأعـداء رسـاالت السـاء هـم مـن يحتلـون القدس وفلسـطني محاولني تغيـر هويتها، فهل سـنفهم هـذه الرحلة 

كـا فهمها ذلـك الرعيل ؟ 

اإلسراء والمعراج.. الوعي واالستلهام
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الشيخ الدكتور عبدالله كتمّتو

منسق امللتقى العلاميئ العاملي من أجل فلسطني



ــات وعــرات  ــد مــن اإلصاب املقدســيني، مايــؤدي إىل انــدالع مواجهــات عنيفــة تُســفر عــن العدي

ــاالت.  االعتق

ويســعى االحتــال إىل تفريــغ البلــدة القدمية ورضب االقتصــاد املقديس وترهيب الفلســطينيني، ودفعهم 

إىل العــزوف عــن التوجــه إىل املســجد األقــىص لاحتفــال باملناســبات الدينيــة، لكــن ذلــك يقابلــه إقبــال 

ســنوي ُمتصاعــد رغــم كل اإلجــراءات القمعيــة، مــا يربــك االحتــال ويدفعه لتعزيــز قّوته بشــكٍل أكر.

واندلعــت مواجهــات يف مخيــم شــعفاط وبلــدة العيســاوية رشــق خالهــا الشــبان قــوات االحتــال 

بالحجــارة واملفرقعــات الناريــة والزجاجــات الحارقــة.

وأغلــق الشــباب الثائــر مداخــل مخيــم شــعفاط وبلــدات وأحيــاء القــدس ضمــن فعاليــات العصيان 

املــدين الــذي عــّم أحيــاء القدس.

وانطلقــت دعــوات عــر مكــرات الصــوت يف مســاجد مخيــم شــعفاط وعناتــا والــرام وجبــل املكــر 

والعيســاوية تدعــو لانضــام للعصيــان واإلرضاب رفًضــا لجرائــم االحتــال وسياســاته.

وتــأيت ُخطــوة العصيــان املــدين رفًضــا إلجــراءات الحكومــة الصهيونيــة الجديــدة، والتــي تهــدف إىل 

تهجــر الُســكان األصليــني وتفريــغ املدينــة مــن املقدســيني.

عــىل  واملعــراج  اإلرساء  ذكــرى  مــرّت     

واملعانــاة  األمل  مــن  مبزيــٍد  املقدســيني، 

ــال  ــلطات االحت ــا س ــي تفرضه ــددة، الت املتج

دينيــة. مناســبٍة  أّي  إحيــاء  مــع  عليهــم 

احتفــاالت  االحتــال  قــوات  ونّغصــت      

املقدســيني باملناســبات الدينيــة كــا يف كل 

ــز الوجــود العســكري  ــك عــر تعزي ــام، وذل ع

ــدة القدميــة  ــط املســجد األقــىص والبل يف محي

ــود. ــاب العام ــة ب ومنطق

     وزاد االحتــال مــن تضييقــه عــىل دخــول 

ــع  املصلــني إىل املســجد األقــىص، ومنــع التجّم

يف  مدرجــات بــاب العامــود ويف ســاحاته، 

وهــي املنطقــة التــي اعتــاد املقدســيون عــىل 

إقامــة احتفاالتهــم باملناســبات الدينيــة فيهــا.

ــش  ــة لجي ــة التابع ــرق الخيّال ــرت ف      وانت

ــني  ــع املحتفل ــاه، لقم ــات املي ــال ومركب االحت

ــارك  ــىص املب ــجد األق ــب املس ــاد خطي      أش

ــني 20-2-2023  ــري، اإلثن ــة ص ــيخ عكرم الش

بأهــل مدينــة القــدس املحتلــة وثباتهــم يف 

وجــه انتهــاكات االحتــال وإجراءاتــه العقابية.

وقــال صــري، يف تريحــاٍت صحافيــة: إّن 

ــد،  ــوا عــىل العه ــا زال ــة القــدس م أهــل مدين

وأثبتــوا للعــامل أصالتهــم وصمودهــم.

ــم  ــروا حرصه ــدس أظه ــنّي أّن أهــل الق      وب

ــىل  ــرم ص ــم األك ــرى نبيه ــم وم ــىل أرضه ع

ــه واهــٌم  ــا إنّ ــه وســلم ، مضيًف ــه وآل ــه علي الل

ــم. ــن عزميته ــال م ــن يظــن أن ين م

ــدس  ــة الق ــدات مدين ــاء وبل ــدأ يف أحي      وب

قــرار  تنفيــذ  األحــد 19-2-2023،  املحتلــة، 

االحتــال  لجرائــم  رفًضــا  املــدين  العصيــان 

الصهيــوين وانتهاكاتــه بحــق املقدســيني.

     وأشــعل الشــبّان إطــارات املركبــات إيذانـًـا 

ــعفاط  ــدين يف ش ــان امل ــات العصي ــدء فعالي بب

الــذي  املكــر والعيســاوية وعناتــا،  وجبــل 

ــامية. ــة واإلس ــوى الوطني ــه الق أعلنت

سلطات االحتالل ُتنّغص على المقدسيين فرحتهم بذكرى اإلسراء والمعراج

خطيب األقصى: أهل القدس ما زالوا على العهد وأثبتوا أصالتهم وصمودهم
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    أغلــق شــبّان مقدســيون، األحــد -19-2

2023، مداخــل وشــوارع يف أحيائهــم وبلداتهم 

االحتــال  جنــود  كانــت  والتــي  املقدســية 

الضخمــة،  واآلليــات  بالجرافــات  اقتحمتهــا 

ــم  ــزت يف مخي ــة ترك ــات عنيف ــط مواجه وس

شــعفاط وبلــديت العيســوية والــرام، حيــث 

ــات  ــر املواجه ــني آلخ ــن ح ــاك م ــل هن تتواص

ضــد  العصيــان  عــن  فجــرًا  اإلعــان  منــذ 

األخــرة،  الصهيــوين  االحتــال  إجــراءات 

باألهــايل. والتنكيــل 

ــاحة  ــه س ــوم كأنّ ــر الي ــهد ظه ــدا املش      وب

ــدة  ــال بل ــوات االحت ــت ق ــرب، إذ اقتحم ح

صــور باهــر إىل الجنــوب مــن مدينــة القــدس 

ــوع،  ــيل للدم ــاز املس ــت الغ ــة، وأطلق املحتل

ــن  ــدة الذي ــبان البل ــع ش ــات م ــط مواجه وس

ــارة. ــا الحج ــوا عليه ألق

     واســتخدمت قــوات االحتــال مركبــات 

يف  الضخمــة  والجرافــات  العادمــة  امليــاه 

ــرت  ــث أمط ــوية، حي ــدة العيس ــا بل اقتحامه

تلــك املركبــات املواطنــني ومنازلهــم بامليــاه 

ــكات،  ــأرضار يف املمتل ــبب ب ــا تس ــة، م الكريه

البلــدة  شــبان  واصــل  الــذي  الوقــت  يف 

احتجاجاتهــم.

عصيان مدني غير مسبوق في القدس ضد إجراءات االحتالل

ــي  ــدوان اإلرسائي ــة أن الع ــطينية خاص الفلس

ــل عمــوم األرض  ال يطــال القــدس وحدهــا، ب

ــطينية”. الفلس

االحتــال،  مــع  املواجهــة  ميــدان  ويف       

الفلســطينية  األحيــاء  مــن  نشــطاء  قــال 

ــدين: إن  ــان امل ــوم يف العصي ــي شــاركت الي الت

مواجهتهــم مــع االحتــال مفتوحــة، وأنهــا لــن 

ــدات  ــاء وبل ــام أحي ــني إىل انض ــف، داع تتوق

والنتفاضتهــم  الوطنــي  لحراكهــم  أخــرى 

املتصاعــدة.

     وبــدأ املقدســيون، فجــر األحــد -19-2

ــمل  ــبوق، ش ــر مس ــا غ ــا مدنيً 2023، عصيانً

العديــد مــن األحيــاء والبلــدات املقدســية، 

ــرة،  ــوين األخ ــال الصهي ــراءات االحت ــد إج ض

والتنكيــل باألهــايل، وتخلــل بــدء العصيــان 

ــية. ــرق رئيس ــاق ط إغ

ــل  ــد املدخ ــات عن ــت، مواجه ــا اندلع      ك

الشــايل لبلــدة الــرام شــايل القــدس املحتلــة، 

والرصــاص  الغــاز  قنابــل  إطــاق  وســط 

املطاطــي، مــا تســبب بحــاالت اختنــاق بالغــاز 

ــوع. ــيل للدم ــام املس الس

ــدم  ــال ه ــوات االحت ــت ق ــني، أّجل      يف ح

منشــآت ومحــال تجاريــة يف حــي الصلعــة مــن 

ــا  ــد محارصته ــر، بع ــل املك ــدة جب ــاء بل أحي

ــق. ــت الح ــحب يف وق لتنس

ــهدت  ــد ش ــر ق ــل املك ــدة جب ــت بل      وكان

قبــل  مــن  واســًعا  اقتحاًمــا  األحــد  صبــاح 

االحتــال لفتــح مداخــل البلــدة التــي أغلقهــا 

الشــبان باملتاريــس الحجريــة.

     وشــهدت بلــدة العيزريــة إىل الجنــوب 

الرقــي مــن مدينــة القــدس مواجهــات بــني 

الشــبان وقــوات االحتــال، بعــد اقتحــام تلــك 

املســيل  الغــاز  البلــدة، وإطاقهــا  القــوات 

ــني. ــىل املواطن ــوع ع للدم

ــم  ــيايس راس ــل الس ــب واملحل ــال الكات      وق

عبيــدات: إن “العصيــان املــدين الــذي شــهدته 

ــل  ــوم ميث ــدس الي ــدات الق ــاء وبل ــض أحي بع

ــم األرايض  ــامل يع ــي ش ــان وطن ــة لعصي بداي
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     وأشــار إىل أن الحكومــة الصهيونيــة أصبحــت تقــّدم القــدس عــىل أنّهــا روايــة يهوديــة، الفتًــا إىل 

أنهــا منعــت ألول مــرة الكشــافة يف شــوارع القــدس وتحــارب العلــم والروايــة الفلســطينية وحتــى 

روايتنــا القرآنيــة.

     وتابــع، “ نحــن أمــام شــبه مليشــيا، واالحتــال يســعى لتحقيــق مــا مل يســتطع تحقيقــه خــال 

نصــف قــرن، مردفـًـا،” إذا اســتمر هــدم البيــوت واالنتهــاكات يف األقــىص فــإّن األمــور ســتزداد تفجــرًا 

وصداًما”.

     وقــال البيــان: إّن “الحفــاظ عــىل القــدس واألقــىص مــن التهويــد هــو مبنزلــة مقيــاس لحجــم 

قــوة األمــة، ودونهــا فــإن خطــرًا ُمحدقـًـا يلــّف املقدســات اإلســامية”.

ــث  ــوين، حي ــان الصهي ــخ الكي ــا يف تاري ــر تطرفً ــة “األك ــال الحالي ــة االحت ت أّن حكوم ــدَّ      وع

ــدٍّ واضــح  ــا يف تح ــا له ــىص هدفً ــىل املقدســات، ووضعــت األق ــا ع ــكل أذرعه ــت الحــرب ب أعلن

ــلمني”. ــرب واملس للع

     وأكّــدت اللجنــة، أّن “مناســبة اإلرساء واملعــراج هــذا العــام، تــأيت واملســجد األقــىص يتعــرض 

لهجمــة رشســة؛ حيــث يســعى االحتــال لهدمــه وإقامــة مــا يُســمّى بالهيــكل املزعــوم بــداًل منــه، 

ــوين لاســتفراد  ــذي دفــع العــدو الصهي ــا، األمــر ال يف وقــت تظهــر األمــة يف أشــد حاالتهــا ضعًف

بالقــدس وتصعيــد بنــاء املســتوطنات”.

نائب مدير عام أوقاف القدس والمسجد األقصى: هناك خطورة بالغة جراء تغيير 
الواقع الديمغرافي في القدس

»المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج« يدعو لتعزيز صمود المقدسيين ضد حملة التهويد

ــة  ــاف مدين ــام أوق ــر ع ــب مدي ــال نائ      ق

ناجــح  الشــيخ  األقــىص  واملســجد  القــدس 

سياســة  إّن  اإلثنــني 20-2-2023:  بكــرات،  

االحتــال يف ظــل حكومــة نتنياهــو واملتطــرف 

إيتــار بــن غفــر، هــي تجفيــف الوجــود 

املقــديس ليــس فقــط يف األقــىص وإمنــا بكامــل 

ــة. ــة املقدس املدين

أّن       وبــني بكــرات يف تريــٍح صحــايف 

االحتــال يســعى إىل تغيــر الواقــع الدميغــرايف 

ذلــك  عــاًدا  املبــارك،  األقــىص  املســجد  يف 

بالخطــر جــًدا.

     وأضــاف، أّن االحتــال يســتهدف مــن 

ــل  ــن املقدســيني جع ــة م ــراغ املدين خــال إف

حيــاة املقــديس ال تطــاق داخلهــا، وجعــل 

ــد عــن 20 %  نســبة الوجــود املقــديس ال تزي

ــة التــي  وهــذا دليــل عــىل الحــرب الدميغرافي

ــة. ــة املتطرف ــا الحكوم ــعى له تس

ــعبي  ــر الش ــدس يف املؤمت ــة الق ــت لجن      قال

لفلســطينيي الخــارج: إّن “مــا يجــري يف القدس 

املحتلــة مــن تهويــد يســتدعي توفــر كل ســبل 

ــز صمودهــم،  ــا، وتعزي الدعــم واإلســناد ألهله

كونهــم ينوبــون عــن األمــة يف حايــة األقــىص”.

     وأكّــدت يف بيــان لهــا: أّن “العــدو الصهيــوين 

يســتهدف املقدســيني بــكّل قــوٍة وإرهــاب 

وعنــف عر عمليــات الطــرد والتهجــر واإلبعاد، 

كهــدف اســرتاتيجي ومخطــط، إلغــراق القــدس 

بالوجــود اليهــودي، وتغييــب الطابــع اإلســامي 

والوجــود الفلســطيني عنهــا”.

ــدس  ــري يف الق ــا يج ــة، أّن “م      ورأت اللجن

املحتلــة مــن تهويــد يســتدعي توفــر كل ســبل 

ــز صمودهــم،  ــا، وتعزي الدعــم واإلســناد ألهله

كونهــم ينوبــون عــن األمــة يف حايــة األقــىص”.

القــدس  عــىل  “الحفــاظ  إّن  البيــان:  وقــال 

ــاس  ــة مقي ــو مبنزل ــد ه ــن التهوي ــىص م واألق

لحجــم قــوة األمــة، ودونهــا فــإن خطــرًا ُمحدقـًـا 

يلــّف املقدســات اإلســامية”.
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والتاحم بني مكونات الحركة األسرة.

ــاء الشــعب الفلســطيني لاســتمرار يف فعاليــات الدعــم واالســناد  ــوزارة نداءهــا، إىل أبن وجــددت ال

ــرة يف  ــة كب ــات أهمي ــذه الفعالي ــرى أن له ــًة: “ن ــد، قائل ــن التواج ــم يف كل أماك ــأرسى، ومنارصته ل

ــني األرسى وإدارة الســجون”. ــة ب ــة الجاري ــن املعرك تقصــر زم

ــا أرسى  ــرض له ــي يتع ــات الشــديدة الت ــك الغرام ــاه يف ســجن نفحــة، وكذل ــم حــر املي ــن ث وم

ــدس. الق

     وذكــر أبــو عــون أّن “الحركــة األســرة تســتعد لخــوض املعركــة، وهــي عــىل ثقــة بأنهــا ســتنتر 

كــا انتــرت ســابقاً، ألنهــا تعتمــد عــىل اللــه، ثــم عــىل شــعبها، وتســتند إىل ركــن شــديد، وهــي 

املقاومــة الفلســطينية، التــي تتمــدد يف كل األرض الفلســطينية”.

      ويواصــل األرسى يف ســجون االحتــال لليــوم الثامــن حتــى 2023-2-21، خطواتهــم االحتجاجيــة 

ضــد إجــراءات وعقوبــات إدارة الســجون بحقهــم، مؤكديــن عــىل أن ســحب اإلنجــازات واملعركــة 

ضدهــم لــن متــر.

وزارة األسرى: الحركة األسيرة تمتلك أوراق قوة لمواجهة االحتالل

المحرر أبو عون: األسرى يخوضون أم المعارك لمواجهة االحتالل

ــاء  ــن، الثاث ــت وزارة األرسى واملحرري      قال

ــة  2023-2-21: إّن الحركــة األســرة وعــر لجن

ــا لديهــا مــن أوراق القــوة مــا  الطــوارئ العلي

ميكنهــا مــن صــد هجمــة االحتــال الصهيــوين 

املســعورة.

تريــٍح صحــايف  يف  الــوزارة  وأكــدت       

يواصلــون  االحتــال  ســجون  يف  :األرسى  أّن 

لليــوم الثامــن عــىل التــوايل تنفيــذ برنامجهــم 

االحتجاجــي ضــد إجــراءات إدارة الســجون 

)بــن  املتطــرف  مــن  بتعليــات  بحقهــم 

غفــر(”.

األٍســرة  الحركــة  أّن  عــىل  وشــددت       

مســتمرة يف معركتهــا ضــد إجــراءات االحتــال، 

ــوق وإنجــازات  ــاظ عــىل حق ــن أجــل الحف م

األرسى داخــل الســجون، عــىل قاعــدة الوحــدة 

     أكّــد األســر املحــرر إســام أبــو عــون عقــب 

اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال، أّن هنــاك 

ــان تســود الســجون، يف ظــل  ــًة مــن الغلي حال

ــة، رًدا عــىل  رشوع األرسى بخطــوات احتجاجي

قــرارات حكومــة االحتــال املتطرفــة ووزيرهــا 

إيتــار بــن غفــر.

     وقــال املحــرر أبــو عــون، وهــو نجــل 

ــة اإلســامية حــاس  ــة املقاوم ــادي بحرك القي

ــو عــون: إّن “الحركــة األســرة  ــه أب األســر نزي

تعيــش مرحلــة غــر مســبوقة، يف ظــل حكومة 

ــات  ــت عقوب ــي فرض ــة والت ــال املتطرف االحت

يســتعدون  “األرسى  أن  مضيفــاً  جديــدة”، 

ــن  ــراءات ب ــة إج ــارك ملواجه ــوض أم املع لخ

ــر”. غف

     وأشــار إىل أنــه خــرج مــن ســجن النقــب 

وجميــع الســجون ملتهبــة، وتعيــش حالــة 

مــن الغليــان، مؤكــًدا أن الغليــان ســيؤدي 

ــة شــهر  إىل إرضاٍب مفتــوح عــن الطعــام بداي

ــال  ــة االحت ــال مل ترتاجــع حكوم رمضــان، بح

عــن قراراتهــا، والتــي بــدأت بإغــاق املخابــز، 



     استشــهد، مســاء اإلثنني 2023-2-19، فتًى متأثرًا 

بجراحــه برصاص قــوات االحتــال، عقب اقتحامها 

مدينــة نابلــس، يف الثامن من الشــهر الجاري.

ــة أن الفتــى منتــر       وذكــرت مصــادر محلي

محمــد ذيــب الشــوا )16 عاًمــا( أصيــب برصاص 

االحتــال األربعــاء بتاريــخ 8/2/2023 خــال 

اقتحــام قــر يوســف.

     ونعــت مســاجد مخيــم باطة الشــهيد الشــوا، 

ودعــت الجاهــر الفلســطينية إىل املشــاركة 

الحاشــدة يف تشــييع جثانه الثاثــاء 21-2-2023.

     وتصاعدت اعتداءات االحتال واملســتوطنني 

يف الضفــة الغربيــة ومدينــة القــدس مؤخــرًا، يف 

إطــار التهديــدات والقــرارات املتطرفــة الصادرة 

مــن وزراء حكومــة االحتال الفاشــية.

ــع  ــر الشــوا يرتف ــى منت      وباستشــهاد الفت

عــدد الشــهداء الفلســطينيني منــذ بدايــة العــام 

الجــاري إىل 51 شــهيًدا برصــاص واعتــداءات 

جيــش االحتــال واملســتوطنني؛ بينهــم 12 طفًا 

وســيدة ُمســنة وأســر استشــهد داخــل ســجون 

االحتــال.
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ا عــىل كل شــعبنا، الــذي مل يفتــأ يدعــو لهــم بــأن  حتــى اغتيالهــم، وخــر اغتيالهــم كان وقعــه صعبــاً جــدًّ

يحفظهــم ويثبــت خطاهــم ويســدد رميهــم.

بدورهــا، قالــت والــدة الشــهيدين إبراهيــم ورأفــت عويضــات: إّن “أبناءهــا اشــتبكوا مــع االحتــال مــرات 

عديــدة، وحينــا اقتحــم املخيــم اشــتبكوا معــه خمــس ســاعات، ومل ينــل منهــم االحتــال بــيء”.

فيــا أفــادت والــدة الشــهيد عــاء عويضــات بــأّن “االحتال اســتدعاها لزيــارة نجلها ظنــاً منه بأنه الشــاب 

املصــاب، ووجــدت صديقــه األســر ثائــر عويضــات الــذي أعلــن عــن ارتقائه قبــل أيــام يف املستشــفى، بداًل 

مــن ابني عــاء”.

استشهاد فتى متأثًرا بجراحه برصاص االحتالل في نابلس

وفد من أمهات شهداء جنين يقدم واجب العزاء لعائالت بمخيم عقبة جبر

ــني، األحــد  ــات شــهداء جن ــن أمه ــٌد م      زار وف

ــة جــر  2023-2-19، عوائــل شــهداء مخيــم عقب

يف أريحــا، وقــدم واجــب العــزاء لعائــات شــهداء 

املخيــم.

     وضــّم الوفــد عــددًا مــن أمهــات شــهداء جنــني 

مبشــاركة الناشــطة وفاء جرار، وكان يف اســتقبالهن 

أمهــات شــهداء مخيــم عقبــة جر.

وقالــت الناشــطة وفــاء جــرار: “جئنــا لنقــدم لكم 

التهــاين باستشــهاد أبنائكــم األبطــال الذيــن بذلــوا 

الغــايل والرخيص وقاتلوا املحتل، حتى استشــهدوا 

بفضــل اللــه مقبلــني غــر مدبريــن”.

     وتابعــت: “جئناكــم باســم رابطــة أمهــات 

شــهداء محافظــة جنــني، لنقــدم التهــاين ببطوالت 

أبنائكــم الغنيــة عــن التعريــف، والتي رآهــا العامل 

عــر عدســات الكامــرات التــي وثقــت بطولتهــم 

وإقدامهــم وصوالتهــم وجوالتهــم مــع االحتــال”.

     وأشارت إىل أّن االحتال حارص أريحا ومخيمها 



ــة  ــادرات الفلســطينية والدولي ــة لبــدء مفاوضــات ســام” املب ــادرات الفلســطينية والدولي برفــض املب

ــدء مفاوضــات ســام”. لب

     وعــّر البيــان عــن دعــم االتحــاد “لتوجــه دولــة فلســطني للحصــول عــىل عضويــة كاملــة باألمــم 

املتحــدة”، وقــال: ندعــو لدعمهــا دوليًــا.

     يُذكــر أّن مفــوض االتحــاد اإلفريقــي منــح صفــة مراقــب للكيــان الصهيــوين، يف شــهر متــوز/ يوليو 

املــايض، وقــّدم الســفر الصهيــوين لــدى إثيوبيــا أوراق اعتــاده كـ”مراقــب يف االتحــاد اإلفريقــي”، 

ــا وجنــوب  ــا وموريتاني ــر و مــر وجــزر القمــر وجيبــويت و ليبي يف حــني اعرتضــت كلٌّ مــن الجزائ

إفريقيــا وتونــس وقطــر والكويــت واألردن وفلســطني واليمــن، وبعثــة جامعــة الــدول العربيــة لــدى 

مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي عــىل ذلــك.

ــب يف  ــة مراق ــل” صف ــح “إرسائي ــرار من ــق ق ــاع تعلي ــاد باإلج ــّرر االتح ــك؛ ق ــر ذل ــىل إث      وع

ــون،  ــد تب ــد املجي ــري عب ــًة مــن 7 رؤســاء دول، مــن بينهــم الرئيــس الجزائ املنظمــة، وشــّكل لجن

ــر. لدراســة األم
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االتحاد اإلفريقي ُيعّلق قرار منح »الكيان الغاصب« صفة مراقب

لليوم السابع عشر على التوالي.. األسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام

     أعلــن االتحــاد اإلفريقــي، األحــد 19-2-2023، 

تعليــق قــرار منــح “إرسائيــل” صفــة مراقب.

ــي،  ــاد اإلفريق ــة االتح ــس مفوضي ــال رئي      وق

مــوىس فــي: علقنــا قــرار منــح “إرسائيــل” صفــة 

مراقــب حتــى بحــث هــذا اإلجــراء عــر لجنــة 

خاصــة.

ــة  ــؤولة الصهيوني ــراج املس ــار إىل أّن إخ      وأش

مــن افتتــاح القمــة جــاء “ألننــا مل ندُع مســؤولني 

إرسائيليــني”.

ــاريل،  ــوين برئاســة شــارون ب      وكان وفــد صهي

الخارجيــة  يف  إفريقيــا  دائــرة  مديــر  نائــب 

الصهيونية، حاول املشــاركة الســبت 18-2-2023 

يف الجلســة االفتتاحيــة للقمة، لكن اعــرتاض دول 

إفريقيــة منــع الوفــد مــن ذلــك.

ــا  ــوب إفريقي ــر وجن ــدا الجزائ ــرتض وف       واع

عــىل مشــاركة الوفــد الصهيــوين، مــا اســتدعى 

تدخــل أجهــزة األمــن لتطلــب مــن الوفــد 

ــة. ــادرة القاع مغ

     إىل ذلــك، اســتهجن البيــان الختامــي ألعــال 

القمــة اإلفريقيــة الـــ36 “التعنــت الصهيــوين 

ــدء  ــة لب ــادرات الفلســطينية والدولي برفــض املب

     يواصــل األســر القيــادي الشــيخ خــر عدنــان 

ـ 17 عــىل التــوايل  اإلرضاب عــن الطعــام لليــوم الــ

ــه  ــا العتقال ــاء 2023-2-21 رفًض ــوم الثاث ــى ي حت

التعســفي يف ســجون االحتــال، حيــث يحتجــز يف 

مركــز تحقيــق )الجلمــة(.

     ومــددت محكمــة االحتــال يف “ســامل”، يف 

وقــت ســابق، اعتقال الشــيخ عدنــان الــذي اعتقل 

يف الخامــس مــن شــباط/ فرايــر الجــاري، وأعلــن 

إرضابــه عــن الطعــام منــذ لحظــة اعتقالــه األوىل.

    وتعــرّض األســر عدنــان لاعتقــال )12( مــرة، 

وأمــى مــا مجموعــه يف ســجون االحتــال نحــو 

مثــاين ســنوات، معظمهــا رهــّن االعتقــال اإلدارّي، 

خالهــا خــاض 5 إرضابــات ســابقة، منهــا 4 

ــه اإلدارّي. ــا العتقال ــات رفًض إرضاب



     دعــت حركــة “يب دي إس – املغــرب”، إىل 

مقاطعــة كل املتاجــر الكــرى التابعــة لركــة 

“كارفــور” املنتــرة عــر مختلــف مــدن اململكــة.

وذكــرت الحركــة يف بيــاٍن لها، أســباب خوض حملة 

املقاطعــة ضــد املتاجــر املذكــورة، والتــي تتمثل يف 

“تواطؤهــا مــع االحتــال الصهيوين، حتى تســحب 

اســتثاراتها من فلســطني املحتلة”.

     ووجهــت الدعــوة لكل املغربيات واملغاربة وكل 

منارصات ومنارصي حقوق الشــعب الفلسطيني.

     وأشــارت إىل أّن الركة املعنية بحملة املقاطعة، 

كانــت أعلنــت يف 8 مــن آذار/مــارس 2022 إبرامهــا 

 Electra consumer ــة ــن رشك ــع كل م ــة م اتفاقي

product وفرعهــا yenot bitan، وكلتاهــا رشكتان 

إرسائيليتــان متورطتــان يف انتهاكات جســيمة بحق 

الشعب الفلسطيني.

االحتــال،  متــوالن  الركتــني  أن  إىل  ولفتــت 

مــن  عــدد  يف  مبــارش  بشــكٍل  وتســاهان 
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الرابعة التي عّدت اإلبعاد القري للمواطنني تحت االحتال جرمية حرب يجب معاقبة مرتكبيها.

     وحــّذرت الهيئــة ســلطات االحتــال مــن تداعيــات تنفيــذ هــذا القانــون الفــايش ومــا يرتتــب عنــه من 

تصعيــد خطــر لأوضــاع ســوف يتحمل االحتــال مســؤولية تفجرها.

     ودعــت الهيئــة األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل إىل الخــروج مــن دائــرة الصمــت وتحّمل املســؤولية 

وإدانــة هــذه الجرائــم بحــق الشــعب الفلســطيني واتخــاذ القــرارات والتدابــر الازمــة لوقــف هــذه 

ــر  ــة، وتوف ــرارات الدولي ــني والق ــاع للقوان ــه واالنصي ــف عدوان ــىل وق ــال ع ــام االحت ــاكات وارغ االنته

الحايــة العاجلــة للشــعب الفلســطيني تحــت االحتــال.

املشــاريع االســتيطانية غــر املروعــة والقامئــة عــىل التهــام أرايض املواطنــني لفتــح متاجرهــا كــا حصل 

بــكل مــن مســتوطنتي )أرييــل ومعاليــه أدوميــم(، وفــق تعبــر البيان.

     وأكّــدت أن تقريــرًا صــادرًا بتاريــخ 16 تريــن الثــاين/ نوفمــر 2022، ووقعتــه ســبع منظــات مــن 

املجتمــع املــدين، كشــف تــورط )كارفــور( يف جرائــم الحــرب املرتكبــة مــن نظــام األبرتهايــد الصهيــوين، 

ويتجــىل ذلــك مــن خــال فتحهــا متاجــر يف فلســطني، وبيعهــا ملنتجــات املســتوطنات عــر العــامل.

»اإلسالمية المسيحية« تحذر من مخاطر إقرار »الكنيست« قانون طرد العائالت المقدسية

دعوات مغربية لمقاطعة سلسلة متاجر »كارفور« لتواطؤها مع االحتالل

     حــّذرت الهيئــة اإلســامية املســيحية لنــرة 

قانــون  خطــورة  مــن  واملقدســات  القــدس 

العقــاب الجاعــي الــذي أقــره “الكنيســت” 

والــذي يعطــي وزيــر الداخليــة يف حكومــة 

االحتــال صاحيــة طــرد عائــات مقدســية مــن 

ــة. ــم أمني ــع ومزاع ــت ذرائ ــدس تح الق

ــد -19-2 ــا األح ــان له ــة يف بي ــت الهيئ      وقال

ــن  ــذي ميك ــون ال ــذا القان ــع ه 2023: إّن تري

االحتــال مــن مارســة سياســة الطــرد الجاعي 

بحــق املقدســيني تحــت حجــج وذرائــع واهيــة، 

هــو جرميــة حــرب وشــكٌل جديــد مــن أشــكال 

إرهــاب الدولــة املمنهــج الــذي متارســه ســلطات 

االحتــال بصــورة علنيــة.

     وأكــدت الهيئــة أّن رشعنــة طــرد املقدســيني 

مــن أرضهــم ومنازلهــم يشــكل إهانــة لــكل 

القيــم واملبــادئ اإلنســانية، وانتهاكًا غر مســبوق 

للقانــون الــدويل اإلنســاين واتفاقيــة جنيــف 
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عنــد أهــل الفقــه والتاريــخ فاالســم دائــر بــني 

)القــدس(  اآلن  املدينــة  وتســمى  املعنيــني، 

ووجــدت هــذه التســمية أيضــاً يف كام العرب.

     فيــا كل مرابــط بالنفــس والنفيــس وبالقلــم 

الطاهــر واللســان الصــادق، ويــا كل غيــور 

ــِرُواْ  ــني: }اْص ــاين الحرم ــني وث ــىل أوىل القبلت ع

لََعلَُّكــْم  اللّــَه  َواتَُّقــواْ  َوَراِبطُــواْ  َوَصاِبــُرواْ 

تُْفلُِحــوَن{ )ســورة آل عمــران(

     وليكــن املســجد األقــىص يف نفوســكم 

ونفــوس األجيــال معلــًا مــن معــامل اإلســام ال 

ــب عــىل أمــره. ــه غال ــزول وال يحــول، والل ي

ــم  ــاء )عليه ــد األنبي      املســجد األقــىص معه

الســام(، ومتعهــد األوليــاء )رىض اللــه عنهــم(، 

وثــاين البيــت الحــرام يف البنــاء، وأوىل القبلتــني 

ــم،  ــام رشف عظي ــه يف اإلس ــداء، ل ــال االبت ح

نهايــة رحلــة اإلرساء،  فهــو  ومقــام كريــم، 

ـِذي  الَـّ }ُســبَْحاَن  املعــراج  رحلــة  وبدايــة 

ــرَاِم إِىَل  ــِجِد الَْح ــَن الَْمْس ــاً مِّ ــِدِه لَيْ أرَْسَى ِبَعبْ

ــُه  ــُه لرُُِنِيَ ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن ــىَص الَّ ــِجِد األَقْ الَْمْس

ــِميُع البَِصُر{)ســورة اإلرساء(  ِمــْن آيَاتَِنــا إِنَّــُه ُهــَو السَّ

فقــد دنــا رســول اللــه مــن ربــه )عــز وجــل( 

مقاًمــا مل يبلغــه الخليــل وال الكليــم ، وال وصــل 

ــي مكــرم، وقــد أّم  ــك مقــرب ، وال نب ــه مل إلي

ــام(،  ــم الس ــني )عليه ــجد النبي ــك املس يف ذل

ــه إىل أعــىل  ــا من ــة ، صعــد فيه ــة مبارك يف ليل

ــدت  ــوص وتعاض ــرت النص ــد تواف ــني، وق علي

ــك:  ــه فمــن ذل ــار عــىل فضل ــار واآلث األخب

أ ( مــن القــرآن الكريــم: قــول اللــه )َســبحانه 

ــاً  ــِدِه لَيْ ــِذي أرَْسَى ِبَعبْ ــبَْحاَن الَّ ــاىل( : }ُس وتع

ــىَص  ــِجِد األَقْ ــرَاِم إِىَل الَْمْس ــِجِد الَْح ــَن الَْمْس مِّ

ــورة اإلرساء( ــُه{. )س ــا َحْولَ ــِذي بَاَركَْن الَّ

     فلــو مل يكــن للمســجد األقــىص مــن 

الفضيلــة غــر هــذه اآليــة لكانــت كافيــة، 

وبجميــع الــركات وافيــة ، ألنــه إذا بــورك 

فيــه مضاعفــة.  فالركــة  حولــه، 

     وقولــه تبــارك اســمه إخبــاًرا عــن إبراهيــم 

ــا إِىَل  ــاُه َولُوطً يَْن ــام }َونَجَّ ــا الس ــوط عليه ول

ــاء( ــورة األنبي ــا لِلَْعالَِمنَي{)س ــا ِفيَه ــي بَاَركَْن اأْلَرِْض الَِّت

ب ( مــن الســنة النبويــة: أخبــار صحيحــة 

ــد  ــام: ال تش ــاة والس ــه الص ــه علي ــا قول منه

الرحــال إال إىل ثاثــة مســاجد املســجد الحــرام 

ــلم( ــح مس ــجدي هذا.)صحي ــىص ومس ــجد األق واملس

     وعــن أيب ذر )ريض اللــه( عنــه قــال : قلــت: 

يــا رســول اللــه أي مســجد وضــع يف األرض 

أوالً، قــال: املســجد الحــرام، قلــت: ثــم ؟ قــال 

ــلم( ــح مس ــىص..،. )صحي ــجد األق املس

ــروف يف  ــكان مع ــم مل ــدس: اس ــت املق      بي

أرض فلســطني، وأصــل التقديــس التطهــر، 

ــة التــي  وهــذا االســم يطلــق اآلن عــىل املدين

فيهــا املســجد األقــىص وال يطلــق عــىل مــكان 

ــا  ــة، أم ــاء اللغ ــد عل ــادة الخصــويص عن العب

أ. د. أحمد محمود كرمية

 أستاذ الرشيعة اإلسالمية بجامعة األزهر 

الرشيف بالقاهرة
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االستيطان.. ومسلسل الخداع المستمر
بقلم راسم عبيدات 

االســتيطان يف القــدس والضفــة الغربيــة، مل تقدم 

ال أمريــكا وال دول أوروبــا الغربيــة عــىل فرض أي 

عقوبــة عــىل الكيان لرفضهــا هذا القــرار والعمل 

عــىل تنفيــذه، بــل اســتمروا يف بيــع الوهــم 

والكــذب والخــداع للســلطة الفلســطينية، عــن 

ــة ورفــض االســتيطان،  رفــض الخطــوات األحادي

وأنهــم متمســكني بحــل الدولتــني.

     واملعادلــة املخادعــة الجديــدة التــي تتحــدث 

ــان” يف مخاطبتهــا لريكتهــا  ــة الكي عنهــا “دول

اإلســرتاتيجية أمريــكا، بأنهــا ســتقدم عــىل رشعنة 

املزيــد مــن البــؤر اإلســتيطانية مــع كل عمليــة 

مقاومــة فلســطينية جديــدة، يثبــت الواقــع 

وبالحقائــق كذبهــا وزيفهــا وخداعهــا، ففــي 

فــرتة كارثــة أوســلو، النكبــة الفلســطينية الثانية، 

ــف  ــتيطان تضاع ــا أن االس ــوم وجدن ــى الي وحت

وتســارع بشــكل كبــر حيــث أعداد املســتوطنني 

يف الضفــة الغربيــة والقــدس ارتفعــت مــن 

250 ألــف مســتوطن عــام 1993 إىل 750 ألــف 

ــا، والطمــوح برفــع هــذا العــدد  مســتوطن حاليً

إىل مليــون مســتوطن يف ظــل حكومــة التطــرف 

والفاشــية الحاليــة، ويفــرتص بــأن فــرتة أوســلو، 

هــي فــرتة ســام ؟

     منــذ قيــام الحركــة الصهيونيــة وتجســيدها 

ــان” عــىل أرض فلســطني،  ــة الكي املــادي “دول

ــا األساســية، االســتيطان  وأحــد أهــم مرتكزاته

ــذي  ــتيطان ال ــذا االس ــي.. ه ــايل االقتاع االح

مل يســتطع أي زعيــم صهيــوين االقــرتاب منــه، 

فمجــرّد التلفــظ بالعمــل عــىل تجميــده أو 

ــس  ــع األس ــض م ــك يتناق ــون ذل ــه، ولك وقف

الصهيونيــة  الحركــة  عليهــا  قامــت  التــي 

ــر  ــرد والتهج ــاع والط ــرتاتيجياتها يف االقت واس

ــي. ــر العرق والتطه

     ومــن هنــا كل مــن يتلفــظ بوقــف أو 

نفســه  ســيجد  االســتيطان،  هــذا  تجميــد 

كان  ولذلــك  وشــخصيًا،  سياســيًا  “منتحــرًا” 

ــة  ــوى الحزبي ــني الق ــتيطان والتســابق ب االس

تاوينهــا  مبختلــف  الكيــان”  ل”دولــة 

ــن  ــد م ــة املزي ــية، يف إقام ــا السياس ومركباته

املســتوطنات والبــؤر االســتيطانية يف صلــب 

برامجهــا االنتخابيــة، واســتقطاب األصــوات 

ــا  ــا عــىل أســاس أنّه ــا وبرامجه ــح أحزابه لصال

الصهيــوين.. للمــروع  إخاًصــا  األكــر 

اســتمّر ومســتمر يف       هــذا االســتيطان 

عــىل  وابتاعهــا  الفلســطينية  األرض  قضــم 

طــول مســاحة فلســطني التاريخيــة، بــدون 

التــي  الجديــدة  توقــف، واملعادلــة  بــدون 

ــية  ــني والفاش ــة اليم ــيها حكوم ــد أن ترس تري

اليهوديــة مــع رشيكتهــا االســرتاتيجية أمريــكا 

ــة  ــة املقاوم ــعبنا، معادل ــىل ش ــدوان ع يف الع

ــتيطانية  ــؤر اس ــة ب ــتيطان ورشعن ــا اس يقابله

جديــدة، هــذه معادلــة خادعــة ومضللــة، 

ــد  ــة عن ــاٍم كاذب ــّث أوه ــدف إىل ب ــي ته وه

ــون  ــوا يعيش ــا زال ــن م ــعبنا، الذي ــادات ش قي

الوهــم، بــأّن أمريــكا وقــوى االســتعار الغــريب 

ــمح  ــن تس ــا ل ــني، وبأنه ــل الدولت ــة بح مؤمن

بتدمــر هــذا الحــل، ولذلــك عليهــا ان تتصــدى 

لقــوى املقاومــة، ألّن ذلــك يدمــر هــذا الوهــم 

ــني”. ــل الدولت ــكاذب “ح ال

     ولكــن كــا يقــول املأثــور الشــعبي “امليــه 

بتكــذب الغطــاس”، فأظــن بــأن القــرار املتخــذ 

أول  كانــون  يف  الــدويل  األمــن  مجلــس  يف 

2016، باإلجــاع 14 دولــة وامتنــاع أمريــكا 

عــن التصويــت، قــال بشــكٍل واضــح: بــأّن 

ــة غــر  ــة الغربي االســتيطان يف القــدس والضف

رشعــي، وعــىل حكومــة الكيــان، أّن توقــف 

االســتيطانية  ومخططاتهــا  مشــاريعها  كل 

يف القــدس والضفــة الغربيــة.. ومــع رفــض 

ــان لهــذا القــرار ورفعهــا لوتــرة  يتبعحكومــة الكي
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وادي عارة

موقعها:

مساحتها وعدد سكانها:

االحتالل الصهيوني:

تقع إلى الجنوب من حيفا وتبعد عنها 54 كم.

تبلـغ مسـاحة أراضيهـا المسـلوبة حوالـى 8800 دونمًـا، وبلــغ عــدد ســكانها عـام 1922 حوالـى 68 نسـمة، 
وعـام 1931 حوالـى 81 نسـمة، وعـام 1945 حوالـى 230 نسـمة.

دمر االحتالل القرية تدميرًا كاماًل وشرد أهلها وصادر أراضيها في العام 1948.

أقام االحتالل على أراضيها مستوطنة “كيبوتس برقي”.

ّ




